Notulen buitengewone ledenvergadering 24.11.2013
13.30: Opening van de vergadering door de voorzitter Rianne Rits.
De vergadering wordt voor 15 minuten onderbroken, omdat 1/5 van de leden
aanwezig moet zijn om veranderingen door te mogen voeren en dit niet het
geval is. De notulen schrijven een 15 minuten pauze voor waarna wel door
gegaan mag worden.
13.45: Heropening van de vergadering
De penningmeester Henk Overbeeke krijgt het woord.
Er zijn 4 punten:
1. Wijziging van de statuten (aangenomen door de aanwezige leden!!)
Voorstel: Het aantal bestuursleden moet momenteel 7 zijn. Het bestuur
stelt voor dit te wijzigen in minimaal 4 maximaal 7. Aanvulling vanuit de
leden: waarom minimaal 4, er zij ook wel eens 2 bestuursleden geweest,
waarom niet aspirant bestuursleden aannemen tot de volgende
ledenvergadering  Dit wordt door alle aanwezigen ondersteunt.
De wijziging en aanvulling op de statuten worden goedgekeurd.
Voorstel: De woonplaats van de leden moet momenteel per se in Oostenrijk
zijn. Het voorstel is dat de bestuursleden gemeld moeten zijn in Oostenrijk,
1ste of 2e gemeld maakt niet uit.
Aanvulling: De aanwezige leden stellen voor dat minimaal 50% van de
bestuursleden een eerste melding in Oostenrijk hebben om te voorkomen dat
geen van de bestuursleden echt in Oostenrijk woont.
De wijziging en aanvulling op de statuten worden goedgekeurd.
Het bestuur zal de statuten conform aanpassen.
2. D e “ Hollandse Nieuwe”
De Hollandse Nieuwe kost veel geld om te maken (drukken en distribueren) en er
is vanaf 1 Januari geen redakteur/redactrice meer. Ook de grafisch vormgever
heeft aangekondigd ermee te willen stoppen.
Aangezien vandaag de dag communicatie is veranderd en via de moderne
media gaat, wordt de huidige “Hollandse Nieuwe” met ingang van 2014
niet gecontinueerd. Informatie wordt met ingang van 1-1-2014 via de
nieuwe website, die door Martin wordt gemaakt, gedeeld met de leden en
daarnaast wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd. Voor de mensen
die geen toegang hebben tot het internet wordt nog een uitzondering
gemaakt. Deze moeten zich melden bij een (1) van de bestuursleden.
3. Financien
Het bestuur heeft belsoten om de financiele reserve van de vereniging, op
5000 € te zetten. De verwachting is dat de reserves dit verenigingsjaar op ca
€ 6000,- uit zullen komen.

De contributie gaat ook veranderen. Een gezins lidmaatschap gaat € 35,kosten, een alleenstaande wordt lid voor € 20,-.
De contributie alstublieft electronisch betalen dan wel overmaken bij uw bank.
4. Activiteiten
Volgend jaar organiseren we zelf een nieuwjaarsreceptie, deze is niet
meer afhankelijk van de Ambassade.
Elisabeth: Deze receptie wordt georganiseerd in hotel Stefanie op 17
januari. Dit wordt een receptie zonder kinderen. De uitnodiging volgt.
In mei word een oranjebal georganiseerd. Om de Oostenriijkse met de
Nederlandse cultuur te verbinden wordt een dansbal georganiseerd. Ook dit
zal in hotel Stefanie plaatsvinden. Er zal geen strikte kledingvoorschrift zijn,
maar een spijkerbroek mag niet.
Het zomerfeest is dit jaar in het water gevallen, de bedoeling is een BBQ
waar de NLV de randvoorwaarden voor schept. Volgend jaar wordt het
vroeger gepland.

Budget voor volgend jaar
De begroting is opgemaakt en kan ingezien worden indien gewenst. Het
budget is niet geheel dekkend, er is een te kort voorzien van € 500,-. Dit
risico wordt door de vereniging uit de reserves gedekt. Dit kan daar de
reserves nog boven de gewenste reserves liggen.
Rianne:
Verloting van de adventkalender (2e Prijs) en een
Donaurondvaart (1e Prijs) van DSG
2. Prijs: nummer 3
1. Prijs: nummer 15
Rondvraag:
Is het bij de nieuwe website dan ook overdraagbaar aan andere
bestuursleden? Aangezien het bij het systeem tot nog toe erg moeilijk was.
Martin: Dit is de hele bedoeling van de nieuwe website, het moet begrijpelijk
zijn, overdraagbaar en veilig. De problemen die tot nog toe zijn opgetreden
moeten in de toekomst verdwijnen.
Er komt een volledige documentatie van de website.
Komt er een verandering in het ritme van de algemene ledenvergadering? Nee,
blijft hetzelfde, dit was een uitzondering.
14:30: De voorzitter bedankt de gastheer/gastvrouw en de aanwezigen en sluit
de vergadering.

Een bedankje voor het werk dat dit jaar door het bestuur gedaan is.
14.25: Sluiting van de vergadering door Rianne.

